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1 Ohtlikud ained töökohas 
Ohtlik aine on mis tahes aine (vedelik, gaas või tahkis), mis võib kahjustada inimeste tervist või ohutust. 
Ohtlikke aineid leidub peaaegu igas töökohas ja kogu Euroopas puutuvad miljonid töötajad kokku 
keemiliste ja bioloogiliste mõjuritega, mis võivad neid kahjustada. 

Töötajad võivad kokku puutuda ohtlike ainetega  kõigi kolme kokkupuuteviisi kaudu (sissehingamine, 
naha kaudu, allaneelamine) ning neil ei pruugi olla piisavalt teavet nende ainete esinemisest töökohal,   
nendega kokkupuutest tulenevate võimalike ohtude kohta ega kokkupuute ennetamise või piiramise  
meetoditest. ELis klassifitseeritakse ohtlikud ained kategooriate alusel, mis on määratletud määruses 
(EÜ) nr 1272/2008ning käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (CLP-
määrus). Need kategooriad hõlmavad füüsikalisi ohte (plahvatusohtlikkus, tuleohtlikkus, ebapüsivus jt), 
terviseohte (kõik lühi- ja pikaajalised tervisekahjustused) ning keskkonnaohte (ohtlikkus 
veekeskkonnale jt). 

Paljudel töötajatel ja tööandjatel on ohtlikest ainetest väärarusaam ja nad võivad arvata, et nad 
kokkupuude puudubning kokkupuute ennetamiseks ei ole vaja teha midagi, eriti kui toime on aeglane. 
Ohtlike ainetega kokkupuude võib toimuda paljudes olukordades, kuid see ei pruugi olla ilmne isikule, 
kellel ei ole olukorra hindamiseks vajalikke oskusi ega teadmisi. Samuti esineb väärarusaam, et ohtlike 
ainete kasutamine on üldiselt vähenenud.  Viimastel aastatel on see olnud  mõne kurikuulsa aine korral 
(nt asbest, plii, elavhõbe), kuid mitte paljude muude, vähem tuntud ainete korral. Lisaks peetakse tihtii 
ohtlikke aineid ekslikult  üksnes tehiskemikaalideks, millel on sageli tugev lõhn või nähtav akuutne ohtlik 
toime (https://osha.europa.eu/et/publications/campaign-guide-2018/view – EU-OSHA, 2018).  

Need on põhiküsimused, mida käsitleti Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) uues 
tervislike töökohtade kampaanias. 2018.–2019. aasta kampaania „Tervislikud töökohad haldavad 
ohtlikke aineid“ eesmärk oli parandada kõige asjakohasemate ja laialdaselt kohaldatavate praktiliste 
lahenduste kättesaadavust ja nende teadvustamist, samuti levitada häid tavasid. 

Kampaania toetamiseks tellis ja korraldas EU-OSHA mitmesuguseid tegevusi, sealhulgas 
Ühendkuningriigi töömeditsiini instituudi korraldatud uuringu, millel põhineb käesolev kokkuvõtlik 
aruanne. Uuringu eesmärk oli anda EU-OSHA kampaaniale järgmist teavet: 

i. anda kampaaniale kvantitatiivne ja kvalitatiivne ülevaade ohtlike ainete kasutamisest Euroopa 
töökohtades; 

ii. töötada välja teaduslikul alusel metoodika, mis võiks tulevikus olla aluseks ohtlike ainete 
tootmise, kasutamise ja kokkupuute suundumuste ja arengute seirel ning seda katsetada.  

2 Eesmärgid 
Projekti erieesmärgid:  

 tuvastada töötajate jaoks kõige ohtlikumad  ained ja nendega seonduvad tegevusalad Euroopa 
töökohtadel;  

 koostada lühiloetelu kõige olulisematest tegevusaladest ja ohtlikematest ainetest Euroopa 
töökohtadel ning valida , mida üksikasjalikumalt hinnata, et tuvastada kasutamise ja 
kokkupuute suundumused ning neid analüüsida;  

 uurida aja jooksul toimuvaid suundumusi lühiloetelus olevate piiratud arvu ohtlike ainete kohta, 
seoses toodetavate ja kasutatavate koguste ning kokkupuute tasemega; 

 töötada välja teaduslik meetod, mida saaks tulevikus kasutada sarnastes tegevustes, sellise 
andmepõhise tegevuse prototüübina. 

Käesolevas aruandes on kokkuvõte  meetodite ja nende eesmärkide saavutamise tulemustest.  

Uuringu kohta leiab lisateavetprojekti algse tegevuse raames koostatud üksikasjalikust tehnilisest 
aruandest aadressil: 
https://oshwiki.eu/wiki/Developing_a_datadriven_method_for_assessing_and_monitoring_exposure_t
o_dangerous_substances_in_EU_workplaces.  

Uuringu tehnilises aruandes esitatakse palju üksikasjalikumalt sihid ja eesmärgid, metoodika, 
tulemused ja arutelu koos  ulatuslike lisadega. 

https://healthy-workplaces.eu/en/campaign-materials/campaign-guide
https://oshwiki.eu/wiki/Developing_a_data-driven_method_for_assessing_and_monitoring_exposure_to_dangerous_substances_in_EU_workplaces
https://oshwiki.eu/wiki/Developing_a_data-driven_method_for_assessing_and_monitoring_exposure_to_dangerous_substances_in_EU_workplaces
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3 Kuidas saavutasime eesmärgid? 
Esiteks koguti mitmest avalikult kättesaadavast ELi allikast tööhõivestatistika, kemikaalide tootmise ja 
kasutamise ning kaubanduse või kaupade tootmise andmed (tabel 1). Seejärel, kasutades ELis 
keemiliste riskide hindamise ja tööstushügieeni ekspertide põhjalikke teadmisi ja oskusi, koondati ja 
seoti või liideti andmed mitmeti, et võimaldada edasist täppisvalikut ja analüüsi. 

 

Tabel 1. Projektis kasutatud avalikult kättesaadavate andmete ülevaade 

Euroopa töötingimuste uuring (EWCS)1 

Euroopa töötingimuste uuring on iga viie aasta tagant korraldatav kogu ELi hõlmav töötingimuste 
küsitlus. Selles käsitletakse tööhõivestaatuse ja teenistustingimuste, tööomaduste, elukvaliteedi ja 
tervise probleeme. Viimases uuringus osales 44 000 töötajat 35 riigist. 

ELi tööhõive andmebaasid 

ELi liikmesriigid teevad korrapäraselt süstemaatilisi tööturu-uuringuid, mis hõlmavad tavaliselt 
ettevõtluse demograafilisi näitajaid, väljundeid (nt käive, lisaväärtus) ja sisendeid (nt tööjõu , kaupade 
ja teenuste omadused) ning kapitalisisendeid (nt materiaalsed investeeringud). Need hõlmavad 
enamasti teatud tegevusalasid ja nende tulemusi haldab Eurostat. Käesoleva töö jaoks kasutati 
eelkõige ettevõtluse struktuurstatistika 2 , metsasektori ühisküsimustiku 3  ja ELi tööjõu-uuringu 4 
andmeid.  

Registreeritud ainete loetelu / CLP-määruse kohane klassifitseerimis- ja märgistusandmik5  
Registreeritud ainete loetelus on andmed Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) esitatud 
registreerimistoimikutest, sealhulgas teave mitmesuguste aineandmete kohta (nt ohtlikud omadused, 
CLP-määruse kohane ainete klassifikatsioon ja märgistus ning ainete ohutu kasutamise teave). Sellel 
on veebiliides ja otsingumootor. 

Põhjamaade preparaatides sisalduvate ainete andmebaas (SPIN)6 

SPIN-andmebaasis on Norra, Rootsi, Soome ja Taani keemiliste ainete põhiomaduste (nt nimetused, 
standardsed kordumatud tunnused) ja allkasutajate kasutusalade omaduste (nt tööstuskasutuse 
kategooria, aastakogus) mittekonfidentsiaalne teave.  

Tööstuskaupade tootmise andmebaas (PRODCOM)7 

PRODCOM-andmebaas koondab aastate kaupa riiklike uuringute statistilisi andmeid Euroopa riikides 
toodetud tööstuskaupade tootmise kohta. Kättesaadav teave on muu hulgas uurimisperioodil müüdud 
toodangu füüsilise mahu ja väärtuse teave ning mõne toote korral uurimisperioodil kogu 
toodangumahu teave.  

 

                                                      
1 http://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/fifth-european-working-conditions-survey-2010  
2 http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/overview  
4 http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey  
5 ‘Advanced search’ in https://echa.europa.eu/home   
6 http://spin2000.net/  
7 https://ec.europa.eu/eurostat/web/prodcom  

http://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/fifth-european-working-conditions-survey-2010
http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/overview
http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey
https://echa.europa.eu/home
http://spin2000.net/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/prodcom
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Joonis 1. Projekti tööstrateegia skeem 

 

 

 

 

Joonisel 1 on projekti üldise tööstrateegia skeem. Kasutatud menetlus oli sisuliselt andmebaaside 
teabe kombinatsiooni mitmetasandiline filtreerimine ja valimine, kus eksperditeadmisi rakendati 
kaalutletult, et täiustada seda iteratiivselt. Projekti käigus prototüübi metoodika arendamisel ja 
katsetamisel võeti andmed nende allikatest vastavalt vajadusele 2017. aasta veebruarist maini. 

Esialgu tuvastati tegevusalad, kus ohtlike ainetega kokkupuude võib olla probleem, analüüsides 
2015. aasta Euroopa töötingimuste uuringu andmeid ja kasutades töötajate endi esitatud teavet nende 
võimaliku kokkupuute kohta  ohtlike ainetega töökohas. Tulemuste rühmitamiseks tehti tegevusalade 
kaupa kihiline analüüs, kasutades ELi standardset tegevusalade klassifitseerimise süsteemi (Euroopa 
Liidu majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator, NACE) 8 . Edasiseks analüüsiks valiti 
tegevusalad, kus üle 30% Euroopa töötingimuste uuringus osalenud töötajatest teatasid, et vähemalt 
25% tööajast puutuvad nad kokku suitsu, heitgaaside, pulbri, tolmu, aurude, tubaka, kemikaalide ja 
nakkusohtlike materjalidega, kas vahetult (nt naha kaudu) või neid sisse hingates.  

Seejärel kombineeriti need tulemused vastavate ELi tööhõive andmebaasidega, et hinnata ELi tasandil 
tuvastatud tegevusalade suurust ja esindavust. Põhjalikumalt analüüsiti ainult tegevusalasid, mis a) on 
esindatud rohkem kui pooltes EL 28 riigis ja kus b) üldine ELi tööjõud on üle 100 000 inimese. 

                                                      
8 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF  

EWCS-andmebaas 

ELi tööhõive 
andmebaasid 

SPIN-andmebaas PRODCOM-andmebaas 

Eksperdid 

ECHA loetelu / 
klassifitseerimis- ja 
märgistusandmik 

Nende tegevusalade 
tuvastamine, kus kokkupuude 
ohtlike ainetega on asjakohane  

Tegevusalade valimine suuruse ja 
ELis esindatuse alusel 

Igal valitud tegevusalal 
asjakohaste ohtlike ainete 
tuvastamine 

Ohtlike ainete tuvastamine koos 
tootmise/kasutusala andmetega  

Tuvastatud ohtlike ainete 
järjestamine tähtsuse alusel 
Loeteludest puuduvate ainete 
tuvastamine 

Tegevusalade kõige olulisemate 
ohtlike ainete valimine Eksperdid 

Märkused. EWCS = Euroopa töötingimuste uuring; ECHA = Euroopa Kemikaaliamet; PRODCOM = tööstuskaupade 
tootmine; SPIN = Põhjamaade preparaatides sisalduvad ained. 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF
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Tegevusalad, mille osakaal ELis süsteemselt väheneb (st kivisöe kaevandamine) või mida 
reguleeritakse ja kontrollitakse rangelt (nt farmaatsiatooted), jäeti loetelust välja. 

Seejärel tuvastati iga tegevusala jaoks sobivad ohtlikud ained nende ohuomaduste alusel 
(kantserogeensus, mutageensus, reproduktsioonitoksilisus, sensibiliseerimisvõime ja 
keskkonnatoksilisus) nagu need on registreeritud ECHA klassifitseerimis- ja märgistusandmikus9 ning 
võeti iga aine kohta  välja vajalikud andmed. Andmete väljavõtmine toimus tegevusala tasandil, 
kasutades REACH-määruse (kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine) 
kohast kasutusalavaldkondade klassifikatsiooni loetelu 10. Seejärel kombineeriti tuvastatud ohtlikud 
ained statistikaga iga aine kasutamise kohta Põhjamaades, mida kirjeldatakse üksikasjalikult SPIN-
andmebaasis. Mõlema andmebaasi andmed ühitati ja ühendati kordumatute ainetunnuste abil (CAS-
numbrid).  

Iga eelmises etapis valitud ohtliku aine korral hinnati SPIN-andmebaasi  kasutusalamustreid ja 
esindavust kõigil tuvastatud tegevusaladel neljas Põhjamaa riigis.. Jäeti välja ained, mida neljas  
Põhjamaa riigist vähemalt kolmes seonduval tegevusalal  ei kasutatud ja mille kogu kasutuskogus on 
alla 100 kg. Mõnel tegevusalal oli aineid siiski vähe või neid kasutati SPIN-andmebaasi kohaselt 
minimaalsetes kogustes. Nende tegevusalade korral tuli ülalnimetatud kriteeriume leevendada. 

Selles etapis leiti, et tõenäoliselt jäi mõni aine või tegevusalade kombinatsioon välja, sest kasutatavatel 
andmebaasidel esines teatud piiranguid. Keemiliste riskide ja tööstushügieeni eksperdid kontrollisid 
seepärast hoolikalt iga tegevusala korral ülejäänud ainete loetelu, et leida kõik selgelt puuduvad 
ohtlikud ained. Sõelumise järel võeti välja kõik aastatel 2008–2015 esinenud ainete kasutusmahud ja 
analüüsiti nende ajalisi suundumusi. Lisaks SPIN-andmebaasi andmetele võeti PRODCOM-
andmebaasist analüüsimiseks ka andmed toodetud koguste kohta, kui need olid kättesaadavad. 

Sel hetkel olemas olnud tulemuste edasiseks hindamiseks koostati kahesuunaline tabel, kuhu paigutati 
tegevusalade kaupa ülejäänud kandidaatained. Seejärel hindasid eksperdid maatriksi iga kirje olulisust, 
kasutades järgmise kolme teguri jaoks selget ja lihtsat kolmepunktilist skaalat (väiksemast suuremani):  

a) sellel tegevusalal töötajate arv, kellel praegu võib olla kokkupuude selle ainega; 
b) kokkupuute tõenäosus selle ainega töötamisel sellel tegevusalal;  
c) kokkupuute võimalik mõju töötaja tervisele, tööelule ja sotsiaalelule. 

Seejärel liideti antud punktid kokku, millega saadi iga aine kohta asjakohasuse üldine punktisumma. 
Maatriksi iga lahtri punktiväärtus oli 3–9. Kui ekspertide tulemused erinesid, kontrollis ja hindas iga 
lahtrit täiendav sõltumatu ekspert, kes lahendas erinevused ja määras lõpliku tulemuse. Seejärel 
tuvastati üldise punktisumma abil kõige olulisemad tegevusalade ja ainete kombinatsioonid, kus 
punktisummaga vähemalt 6 (≥ 6) kaasnes aine põhjalikum analüüs ja sellest teatamine standardsel 
ohtlike ainete andmete kokkuvõtlikul teabelehel. Selles kirjeldati aine põhilisi fakte, sh aine 
identifitseerimise, märgistuse ja klassifikatsiooni andmeid, olulisust tegevusalal ja seonduvaid 
suundumusi, tööhõivenäitajaid ning kasutus- ja tootmismahte koos mõningate märkuste ja 
tähelepanekutega. 

4 Mis olid analüüsi tulemused?  
4.1 Üldine ülevaade 
Joonisel 2 on ülevaade menetlusest – koos igas etapis uuritud kirjete arvuga –, millega tuvastati ja valiti 
olulisemad ohtlikud ained ja seonduvad tegevusalad, kus kokkupuude ohtlike ainetega on võimalik. 

2015. aasta Euroopa töötingimuste uuringu tulemuste hulka kuuluvast 99 NACE koodiga tegevusalast 
tuvastati 33, kus kokkupuude ohtlike ainetega võib töötajate jaoks olla väga oluline probleem. Samas 
ainult 26 neist täitsid kriteeriumid, et tegevusala peab olema esindav kogu ELi tasandil ja selle töötajate 
arv peab olema suur. 

Nende 26 tegevusala jaoks olulise 15 150 individuaalse ohtliku aine loetelu võeti ECHA ainete 
klassifitseerimis- ja märgistusandmikust. Nende ühendamisel SPIN-andmebaasi andmetega saadi 

                                                      
9 https://echa.europa.eu/regulations/clp/understanding-clp  
10 https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_en.pdf  

https://echa.europa.eu/regulations/clp/understanding-clp
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_en.pdf
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2820 asjakohast tegevusala ja ainete kombinatsiooni, mille kohta olid kättesaadavad sobivad 
kasutusandmed. Loetelule lisati 24 täiendavat kombinatsiooni, mille puudumist pidasid eksperdid 
oluliseks, saades edasiseks hindamiseks 2844 kombinatsiooni. 

Hinnatud 2844 kombinatsioonist täitsid 319 kriteeriumid, et ohtlikku ainet kasutatakse koguses üle 
100 kg kõigis Põhjamaades, mis esitasid andmeid selle tegevusala kohta. Sellel 26 tegevusalal oli 
kokku 319 tegevusala ja aine kombinatsiooni ning 142 unikaalset ainet. Seejärel hindasid eksperdid 
nende 319 kombinatsiooni olulisust ja andsid neile punktisummad. 

 
Joonis 2. Asjakohaste ohtlike ainete ja tegevusalade tuvastamist ja valimist kirjeldav vooskeem 

 
Eksperdid andsid punktisumma ≥ 6 tegevusala ja aine 115 hinnatud kombinatsioonile, milles oli 
68 individuaalset ainet, mida kasutatakse vähemalt ühel tegevusalal. See kajastas 48% 
142 individuaalsest ainest, mis täitsid valikukriteeriumid ja mida hindasid eksperdid. Seejärel koostati 

EWCS 
33 tegevusala, kus kokkupuude 

ohtlike ainetega on võimalik 

ELi tööhõiveandmete põhjal 
jäeti välja 7 tegevusala 

26 esindavat tegevusala, kus 
esineb kokkupuude ohtlike 

ainetega 

ECHA loetelu / klassifitseerimis- ja 
märgistusandmik  

15 150 individuaalset ohtlikku ainet 

2820 asjakohast ohtliku aine ja tegevusala 
kombinatsiooni 

2844 ohtliku aine ja tegevusala 
kombinatsiooni 

Ekspertide tuvastatud 
24 kombinatsiooni  

SPIN/PRODCOM-andmete põhjal 
jäeti välja 2525 kombinatsiooni 

319 ohtliku aine ja tegevusala kombinatsiooni 
(kus ohtlikku ainet kasutatakse ≥100 kg ≥ 3 

Põhjamaa riigis (sh erandid)) 

214 kombinatsiooni, millele eksperdid 
andsid olulisuse punktisummaks < 6 

115 ohtliku aine ja tegevusala kombinatsiooni, millele on 
eksperdid andnud olulisuse punktisummaks ≥ 6 
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kõigi 68 aine kohta ohtlike ainete andmete kokkuvõtlik teabeleht, kasutades nende eelneva analüüsi 
tulemusi, mida täiendati andmeallikatest saadud  omaduste lisateabega.. Ohtlike ainete andmete 
kokkuvõtliku teabelehe näide tolueeni kohta on 1. lisas. Analüüsi tulemusi käsitletakse üksikasjalikumalt 
allpool. 
 

4.2 Tegevusalad, kus esineb kokkupuude ohtlike ainetega  
Nagu eespool märgitud, algas nende tegevusalade tuvastamine, kus kokkupuude ohtlike ainetega on 
probleem, Euroopa töötingimuste uuringu raames töötajate endi esitatud kokkupuuteandmete 
analüüsimisest. See analüüs põhines tegevusalade koodidel (NACE määratluse kohaselt). 
Tegevusalad (ja koodid), mis täitsid valikukriteeriumid seoses positiivsete vastuste osakaaluga 
kokkupuute, suuruse (tööjõud) ja esindavusega ELi riikides, on loetletud tabelis 2.  Ainekategooriate 
osas näis suitsu, suitsu, pulbri ja tolmuga kokkupuude olevat kõige tavalisem, kusjuures enam kui 17 
(65%) neist tööstusharudest teatasid nende ainetega kokkupuutest, samas kui kokkupuude 
kemikaalidega otsese käitlemise kaudu või kokkupuude nahaga oli levinud nendes tööstusharudes 11 
(42%).Lahustite ja nakkusohtlike ainete aurude kokkupuude oli palju harvem, kusjuures mõlema 
juhtumi puhul oli vähem kui viies tööstusharus teatatud kokkupuute levimus üle 30%.Ülevaade Euroopa 
töötingimuste uuringus töötajate endi esitatud kokkupuuteandmete jaotusest nendel tegevusaladel on 
joonisel 3. Joonisel 4 on nende hinnangute kokkuvõte vastavalt ELi hinnangulisele tööjõu osakaalule 
igal asjaomasel tegevusalal.  

 

Tabel 2. Tööstusharud, kus töötajaid on üle 100 000 ja kes tegutsevad enam kui pooltes ELi 
28 riikides, kus üle 30% Euroopa töötingimuste uuringus osalenud töötajatest teatasid, et vähemalt 
25% tööajast võivad nad kokku puutuda ohtlike ainetega 

Tegevusala nimetus (NACE 
määratluse järgi) 

NACE 
v2.2 
kood 

Tegevusala nimetus 
(NACE määratluse järgi) NACE v2.2 kood 

Metsamajandus ja metsavarumine A02 Mööblitootmine C31 

Muu kaevandamine B08 Masinate ja seadmete 
remont ja paigaldus C33 

Nahatöötlemine ja nahktoodete 
tootmine C15 

Jäätmekogumine, -töötlus 
ja -kõrvaldus; materjalide 
taaskasutusele võtmine 

E38 

Puidutöötlemine ning puit- ja 
korktoodete tootmine, v.a mööbel; 
õlest ja punumismaterjalist toodete 
tootmine 

C16 Hoonete ehitus F41 

Trükindus ja salvestaud meedia 
paljundus C18 Rajatiste ehitus F42 

Koksi ja puhastatud naftatoodete 
tootmine  C19 Eriehitustööd F43 

Kemikaalide ja keemiatoodete 
tootmine  C20 

Mootorsõidukite ja 
mootorrataste hulgi- ja 
jaemüük ning remont 

G45 

Kummi- ja plasttoodete tootmine C22 Veetransport H50 
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Tegevusala nimetus (NACE 
määratluse järgi) 

NACE 
v2.2 
kood 

Tegevusala nimetus 
(NACE määratluse järgi) NACE v2.2 kood 

Muude mittemetalsetest 
mineraalidest toodete tootmine C23 Veterinaaria M75 

Metallitootmine C24 Hoonete ja maastike 
hooldus N81 

Metalltoodete tootmine, v.a masinad 
ja seadmed C25 Tervishoid Q86 

Mujal liigitamata masinate ja 
seadmete tootmine C28 Hoolekandeasutuste 

tegevus Q87 

Muude transpordivahendite tootmine C30 Muu teenindus S96 

 
Nagu varem märgitud, jäeti välja kivisöe kaevandamine (NACE kood B05) ning põhifarmaatsiatoodete 
ja ravimpreparaatide tootmine (NACE kood C21). Need olid algselt loetelus, kuid nende osakaal on 
järsus languses (kivisöe kaevandamine) või neid reguleeritakse EL riikides rangelt suletud 
protsessidega (farmaatsiatööstus). See muidugi ei tähenda, et kokkupuude nendel tegevusaladel 
puuduks (fossiilkütustest, sh kivisöest energia tootmine on teatud ELi riikides endiselt tugev) või neis 
tegutsevad töötajad oleksid vähem olulised kui loetelus olevatel tegevusaladel.  

Tabelis 2 loetletud töösusharusid ei tohiks käsitleda lõpliku loeteluna, kus kokkupuude ohtlike ainetega 
on probleem. Võib märgata, et loetelust puudub mõni muu tegevusala, kus kokkupuude ohtlike ainetega 
on dokumenteeritud ja tavaline. Näiteks on hästi dokumenteeritud, et põllumajandustöötajad puutuvad 
kokku põllumajanduskemikaalide, antibiootikumide, mikroobitolmu ja nende teiseste metaboliitidega 
ning töötlemisprotsessis tekkivate ainetega (nt ränidioksiidi ja diisliheitgaaside osakestega). Samas  
teatasid nende tegevusalade töötajad Euroopa töötingimuste uuringus, et nende kokkupuude on 
üldiselt alla 30%. Samamoodi arvatakse, et mõnel tegevusalal on töötajate teatatud andmed 
konkreetsete mõjuritega kokkupuute kohta (nt bioloogilised mõjurid metsamajanduses ja 
metsavarumises) mõnevõrra alahinnatud (joonis 4). Need järeldused on teatud määral eeldatavad, sest 
valik põhineb vastustel küsimustele, mis ei olnud kohandatud meie konkreetsetele eesmärkidele, kuid 
kokkupuute vähene esinemine võib viidata, et töötajad ei teadvusta eriti ohte, mis tulenevad 
konkreetsest kokkupuutest töökohal.  Nende leidude ja ise teatatud kokkupuute sageduse kohta võib 
pakkuda ka muid selgitusi.Näiteks on tegevusalal esindatud kontori- ja lihttöötajad, kellest viimased 
töötavad kõige sagedamini eriteadmisi nõudvatel või lühiajalistel töökohtadel, mis võib vähendada 
üksikisikute positiivseid vastuseid. Euroopa töötingimuste uuring on neile piirangutele vaatamata 
praegu siiski ainulaadne teabeallikas töötingimuste, sh kokkupuute parameetrite kohta ELi töökohtades.
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Joonis 3. Valikuprotsessis kindlaks määratud tööstusharudes töötavate Euroopa töötingimuste uuringus osalejate endi poolt teatatud kokkupuudete sagedused 
seoses ohtlike ainete eri tüüpide ja vormidega  
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Joonis 4. Euroopa töötingimuste uuringu tulemuste alusel prognoositav kokkupuude erinevate ohtlike ainetega , , osakaal ELi 28 tööstusharus 
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Soovitatav on teha üksikasjalikum analüüs, mis hõlmaks täpsemat kihitamist ametinimetuste, 
mitte üksnes tegevusalade kaupa. Praktikas on see siiski keeruline, sest Euroopa töötingimuste 
uuringus esitatakse ametinimetuse kood allrühmade tasemel ja sageli kattub see NACE 
tegevusala koodiga. Lisaks ei olnud Euroopa töötingimuste uuring ega sellest valitud küsimused 
kohandatud meie vajadustele ning seetõttu võis juhtuda, et kokkupuute hinnangulist esinemist 
peeti väiksemaks, sest näiteks osa töötajaid ei mäletanud täpselt, kui kaua nad olid kokkupuute 
tingimustes. Vähene kokkupuute hinnanguline esinemine võib  viidata, et töötajad  ei teadvusta 
konkreetseid kokkupuute ohte oma töökohal   
 

4.3 Kokkupuude ohtlike ainetega olemasolevates 
töötusharudes 

Tabelis 3 on esitatud ülevaade 2844 ohtlike ainete kombinatsioonide ja tööstusharude levikust, 
mis on tuvastatud kombineeritud klassifitseerimis- ja märgistamisandmete ning SPIN -
andmebaasi ja muude allikate analüüsiga. Sarnaselt on joonisel 4 näidatud järelejäänud 319 
kombinatsiooni jaotus pärast ülalkirjeldatud valikukriteeriumide rakendamist. 
 

Tabel 3. Tuvastatud oluliste ohtlike ainete jaotus 26 asjaomasel tegevusalal 

Tegevusala NACE v2.2 kood Ainete arv* 
% 

koguarvu
st 

Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine C19 99 3,5 

Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine C20 99 3,5 

Kummi- ja plasttoodete tootmine C22 126 4,4 

Metalltoodete tootmine C25 89 3,1 

Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine C28 65 2,3 

Muude transpordivahendite tootmine C30 77 2,7 

Eriehitustööd F43 62 2,2 

Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük 
ning remont G45 929 32,7 

Veetransport H50 171 6,0 

Hoonete ja maastike hooldus N81 469 16,5 

Muu teenindus S96 222 7,8 

Tegevusalad (n=15), igas < 60 ainet Mitu** 436 15,3 

Kokku  2844 100 

*Tuvastati ECHA loetelu / klassifitseerimis- ja märgistusandmiku ja SPIN-andmebaasi ning muude allikate 
(ekspertide ja kirjanduse) kombineeritud analüüsiga; **sealhulgas (NACE koodid) A02, B08, C15, C16, C18, 
C23, C24, C31, C33, E38, F41, F42, M75, Q86 ja Q87. 
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Kokkuvõtlikud tulemused näitavad, et välja töötatud andmepõhine metoodika on võimeline 
tuvastama olulisi ohtlikke aineid ning esitama kokkupuute ja kasutamise suundumuste 
analüüsimiseks vajalikud kvantitatiivsed andmed.. Sellel on siiski puudusi ja piiranguid, 
sh andmepõhiste käsitlusviiside paratamatud süstemaatilised vead, kus analüüs ja valik 
eelistavad aineid, mille kohta on saadaval teave erinevate omaduste (nt ohuomadused, kogused, 
kasutus) kohta. 

Muud piirangud on seotud kasutatud andmebaaside omadustega (nt puudub standardimine 
tegevusalal ja ainete kodeerimise süsteemides, mida kasutatakse eri andmeallikates). Näiteks 
kui nii SPIN kui ka PRODCOM kasutavad tööstusharude kodeerimiseks NACE -d, kasutab 
ECHA/CLP inventuur oma tööstussektori klassifikatsioonisüsteemi SU (kasutussektor).Selle 
tulemusel on ühiste tegevusalade allikate määratlustes erinevusi, kusjuures mõni NACE alusel 
määratletud tegevusala puudub kasutusala valdkondade klassifikatsioonist (nt „Jäätmekogumine, 
-töötlus ja -kõrvaldus“ (E38), „Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning 
remont“ (G45), „Veetransport“ (H50), „Veterinaaria“ (M75), „Hoonete ja maastike hooldus“ (N81) 
ja „Muu teenindus“ (S96)). 

Lisaks esineb sellist andmebaasidevahelist ebajärjepidevust ka mujal kui määratlustes, hõlmates 
ka ohtlikke aineid endid. Üle 66% kõigist 2844 ohtlikust ainest, mis tuvastati pärast SPIN-
andmebaasi analüüsimist, kasutatakse tegevusaladel, mida kasutusala valdkondade 
klassifitseerimissüsteem otseselt ei hõlma. See viitab, et mõnd ohtlikku ainet, mida kasutatakse 
teatud tegevusaladel, ei ole ECHA ainete loetelus klassifitseeritud ohtlikuks, mille tõttu 
alahinnatakse tegelikku kokkupuutetingimust. Probleemi edasiseks uurimiseks vaatasime SPIN-
andmebaasis tegevusalal „Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine“ (NACE kood C19) teatatud 
ohtlike ainete arvu, võrreldes seda klassifitseerimis- ja märgistusandmiku / ECHA ainete loetelu 
ohtlike ainete täieliku loeteluga. On huvitav, et mõlemas andmebaasis on praegusel juhul ühiseid 
ohtlikke aineid üle kahe korra rohkem kui praeguses analüüsis, kus jälgiti ainult aineid, mis on 
registreeritud kasutusala valdkonnas „kemikaalide (sh naftatoodete) mahtlastina suuremahuline 
tootmine“ (ECHA kood SU8).  

 
Joonis 5. Lõpliku valikuloetelu 319 ohtliku aine jaotus 
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 See viitab sellele, et sarnaste analüüside jaoks võib tulevikus olla parem koguda ja kasutada 
ECHA ainete nimekirjas registreeritud ohtlike ainete täielikku nimekirja (st ilma 
tööstusharudevahelise kihistamiseta SU all) kombineeritud analüüsis koos SPIN -
andmebaasiga.Nagu tegevusalapiirangute korral, ei hõlma ka siin kasutatud olemasolevad 
andmebaasid kõiki ohtlikke aineid. See on eriti asjakohane nende ainete korral, mis on tekkinud 
kas töötlemisprotsessis või on bioloogilist päritolu (nt diiselmootorite heitgaasid, puidutolm, 
kristalne ränidioksiid, viirused, bioaerosoolid). Sellised ained ei kuulu REACH-määruse 
kohaldamisalasse ning neid ei kanta klassifitseerimis- ja märgistusandmikku, sest tavaliselt on 
need töötlemisprotsessi kõrvalsaadused ja ainete andmebaasides ei ole nende kohta 
kvantitatiivseid andmeid – vt OSHwiki artikkel töötlemisprotsessides tekkivate saasteainete kohta 
aadressil https://oshwiki.eu/wiki/Process-generated_contaminants. 

 Selles töös ilmnenud piirangud rõhutavad, kui oluline on kaasata eksperte meie jõupingutustesse, 
et tuvastada ja analüüsida kokkupuudet töötajate tervisele oluliste ohtlike ainetega.See võimaldas 
meil arvestada ainetega, mis jäid valikuprotsessis välja jäeti või mida valitud  andmebaasides ei 
arvestatud ning analüüsida nende olulisust. Samas on ekspertide kasutamisel ka piirangud 
(nt kohalik või laiem rahvusvaheline kogemus ja taust ning üldisem teadmiste, kogemuste ja 
taustteabe ulatus), mistõttu tuleb võtta kasutusele meetmed, et ennetada tegevusala ainete 
tuvastamisega seonduvaid süstemaatilisi vigu. Need hõlmavad loomulikult nii palju kui võimalik 
ekspertide hindamisprotsesside standardimist, ekspertide vaheliste tulemuste erinevuste 
lahendamist ja ekspertteadmiste suhteliselt laia geograafilise esindatuse otsimist, et minimeerida 
riikidevahelistest erinevustest tulenevaid lünki (st seal, kus on tööstusharusid või mis on levinud) 
teatud riikides, kuid mitte teistes). 

 

4.4 Kas mõni ohtlik aine on teistest olulisem?  
Ohtlike ainete riskitasemed ja olulisus varieeruvad. Ohtlikel ainetel on eri ohuomadused ja riskid 
töötajatele, mis muu hulgas olenevad töökohast ja keskkonnatingimustest, asjaomase protsessi 
omadustest ja kokkupuute tõenäosusest. Samuti tuleb arvestada piirkonda, mõjutatud 
elanikkonna suurust ning mõju tervisele ja ühiskonnale, eriti kui hinnatakse mitut ainet ja on 
seotud poliitikaalgatustega. Sellistel juhtudel on kokkupuute ennetamiseks ja piiramiseks vaja 
süstemaatilist käsitlusviisi, et ained tuvastada ja prioriseerida. Siin kirjeldatud metoodika 
kavandamise ja selle projekti jaoks prototüübi arendamise abil oleme suutnud koostada 
prioriteetse staatusega ohtlike ainete ja tegevusalade loetelu, kombineerides avalikke andmed 
ekspertide hindamistulemustega, kasutades selgeid, hästi määratletud kriteeriume.  

Menetluse tulemusel saime 115 ohtliku aine ja tegevusala kombinatsiooni, millest 
68 individuaalsele ainele andsid eksperdid olulisuse punktisummaks ≥ 6. Ülevaade ainetest, mida 
kaaluti tegevusaladel esinemise sageduse järgi, on joonisel 6 ja täielik loetelu on 2. lisas. Nende 
hulgas oli 19 kombinatsiooni, mille olulisuse punktisumma oli ≥ 8. Et neid teemasid käsitletakse 
EU-OSHA kampaania raames, lepiti kokku, et koostatakse suurima prioriteetsusega ohtlike 
ainete lühiloetelu. Ekspertidel paluti need 19 kombinatsiooni üle vaadata ja valida nende arvates 
viis kõige olulisemat kombinatsiooni. 

Eksperdid olid lõpliku valikuga väga nõus ja valitud ained on muu hulgas järgmised. 

a. Ränidioksiid: ränidioksiidiga puutuvad kokku ehitus-, kaevandus- ja 
tootmistöötajad ning potentsiaalselt ka põllumajandusliku tootmise ja töötlemise 
töötajad. Ränidioksiid kui töötlemisprotsessis tekkiv aine mõjutab paljusid 
tegevusalasid ja paljusid töötajaid ning sellega kokkupuutel on rasked tagajärjed 
nii üksikisiku kui ka ühiskonna/majanduse jaoks. Lisaks, hoolimata tööstuse 
algatustest teadlikkuse suurendamiseks ja kokkupuute minimeerimiseks, ei ole 
kõik tööstusharud nende jõupingutustega liitunud(https://www.nepsi.eu/et). 

 

https://oshwiki.eu/wiki/Process-generated_contaminants
https://www.nepsi.eu/
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Joonis 6. Olulisuse punktisummaga ≥ 6 ohtlike ainete kokkuvõtlik sõnapilv; kirja suurus näitab sagedust 
tegevusaladel 

 
 

b. Asbest: asbestiga puutuvad (tahtlikult või juhuslikult) kokku ehitustöölised. Kuigi 
asbesti tootmine või asbesti sisaldavate materjalide uus 
kasutamine/paigaldamine on kõigis ELi riikides keelatud, lubavad kehtivad 
õigusaktid jätta alles kõik olemasolevad asbesti sisaldavad materjalid, mille 
seisund on hea. Sellised materjalid leiduvad tavaliselt äri- ja eluhoonetes, mis 
ehitati või renoveeriti enne 2000. aastat. Seega on kokkupuude eriti asjakohane 
nendele ehitustööstuse töötajatele, kes teevad sellistel kinnistutel remondi- või 
renoveerimistöid.  Töötajaid võidakse või ei pruugi nende materjalide 
olemasolust teavitada, eriti seoses kodumaiste kinnisvaraobjektidega, mille 
asbesti hindamise ja majandamise kava ei ole seadusest tulenev nõue. 

c. Lahustid: kokkupuude lahustiga võib toimuda trükkimise ajal, nii trükitööstuses kui ka mujal. 
Igas äri- ja kodukontoris, müügiettevõttes, asutuses ja isegi kodudes on olemas ja kasutusel 
printerid, mis tekitab lahustiga ja eralduvate ainetega (sh printimisel tekkivate 
nanoosakestega) kokkupuute riski töötajatele ja üldsusele. Kuigi trükitööstuse enda tööjõu 
suurus väheneb, tähendab printerite praegune suur levik, et nende kasutamisest tulenevad 
riskid on suurenenud. 

d. Mittenakkuslikud bioloogilised ained, eriti mikroobirakuseinte (nt endotoksiinid ja 
beetaglükaanid) ja seenorganismide ained: kokkupuude selliste mõjuritega toimub jäätmete 
ringlussevõtu tööstuses ja mujal. Kuigi see ei ole vahetult eluohtlik, võib kokkupuude nende 
põletikku tekitavate ainetega põhjustada tervisehäireid (nt kroonilist obstruktiivset 
kopsuhaigust, allergiaid ja astmat) ning raskeid majanduslikke ja sotsiaalseid tagajärgi nii 
mõjutatud üksikisikutele kui ka kogu ühiskonnale. Praegu ei ole neile mõjuritele kehtestatud 
tööalase kokkupuute piirnorme ja kokkupuudet töökohal on raske piirata, sest kokkupuute 
varieeruvus on suur ja mõjurite mikroobsed omadused varieeruvad (nt isepaljunemine). 
Lisaks on jäätmete ringlussevõtu tööstus suhteliselt uus ning suurenemas tööhõive ja 
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toodangu suundumuste mõttes11. Selle tegevusala kasv suurendab veelgi seal tegutsevate 
töötajate tervishoiu ja ohutuse probleeme ja riske.  

e. Puidutolm: puidutolm on töötlemisprotsessis tekkiv aine, mis on klassifitseeritud 
kantserogeenina, mõjutades paljusid puitu käsitsevaid või töötlevaid töötajaid ehituses, 
metsanduses, puittoodete tootmises ja mööblitööstuses.  

. Selle prototüüpimise laiendamiseks lepiti kokku, et kaks esmatähtsat ainet valitakse edasiseks 
uurimiseks, hankides ja esitades üksikasjalikumat teavet.Viie aine (eespool a–e) hulgast valides 
nõustusid eksperdid, et kõige ohtlikumad on ränidioksiid ja mittenakkuslikud mikroobid. Nende 
ohtlike ainete kohta koguti täiendavaid andmeid ja tehti  analüüs, hõlmates lisaandmete kogumist 
ainete kasutusalade, kokkupuutestsenaariumide ja töötajate kokkupuute taseme kohta 
tööülesannete täitmisel ning kokkupuute tervisemõjude kohta. Selline üksikasjalik teave ei olnud 
loodud ja kasutatud andmebaasides saadaval (vt tabel 1 ülal) ja see saadi peamiselt kirjanduse 
kiiretest ülevaadetest. Sellest teabest saadud täpsemate andmete kokkuvõtlikud lehed on 
saadaval projekti 
põhiaruandes:https://oshwiki.eu/wiki/Developing_a_datadriven_method_for_assessing_and_mo
nitoring_exposure_to_dangerous_substances_in_EU_workplaces. 

 

Tulemuste üldine paikapidavus Käesolevas kokkuvõtvas aruandes kirjeldatakse ELi töökohtadel 
ohtlike ainetega kokkupuute hindamise ja võimaliku jälgimise meetodi aluseid, sealhulgas 
prototüüpimist ja arutelu meetodi võimalike täiustuste üle.. Meetod kombineeris avalikke 
andmeallikad vahetu eksperdihinnangu ja sisenditega, et tuvastada ja prioriseerida ohtlikud ained. 
Kokku tuvastati meetodiga 142 eriti ohtlikku ainet, mis esinesid 26 asjakohasest tegevusalast 
vähemalt ühel. aatamata meetodi edukale rakendamisele tõi prototüüpimine esile mitmeid 
metoodikaga seotud probleeme ja piiranguid, mida tuleb ülaltoodud järelduste tõlgendamisel 
arvesse võtta. 

Esiteks hõlmab SPIN-andmebaas, mis oli ainete kasutamise mahu kohta esmane andmete  
allikas, üksnes Põhjamaade andmeid. Sellisena ei pruugi andmebaas olla täiesti esindatav ohtlike 
ainete kasutamise suhtes ELi laiemas perspektiivis, seda seoses aineliikide ja kasutatavate 
koguste suundumustega.. Lisaks võis valitud lähenemisviis (ainete valimine kasutatud ainete 
koguse rangete kriteeriumide alusel) seda võimalikku esindamatuse puudumist veelgi süvendada. 
Samas ei saanud projekti raames täpselt hinnata uuringu järelduste esindavust ELi tasandil.  
Praegu puuduvad teistest ELi riikidest analüüsimiseks hõlpsasti kättesaadavad SPIN -iga 
samaväärsed andmed ja PRODCOMi andmed ei viita ainete kasutamisele, vaid pigem 
tootmismahule. 

Ohtlikke aineid võib toota või kasutada töötlemisprotsessis või need võivad selles tekkida 
kõrvalsaadusena. SPIN- ja PRODCOM-andmebaasides on andmeid kemikaalide kasutus- ja 
tootmismahu kohta eri tegevusaladel. Samas ei hõlma kumbki andmebaas ohtlikke aineid, mis 
tekivad kas töötlemisprotsessis või on bioloogilist päritolu (nt ränidioksiid, mittenakkuslikud või 
nakkuslikud bioaerosoolid, puidutolm ja keevitussuits või diiselmootorite heitgaasid). Need ained 
ei ole REACH-määruse kohaldamisalas ega klassifitseerimis- ja märgistusandmikus. Seega oli 
neid aineid võimalik tuvastada ja selle metoodika raames käsitleda üksnes eksperditeadmiste 
ja -hinnangu abil või potentsiaalselt lisades andmed sellistest kokkupuute mõõtmise 
andmebaasidest nagu MEGA (https://www.dguv.de/ifa/gestis/expositionsdatenbank-mega/index-
2.jsp), kui neid seotakse ja analüüsitakse ainete valimise ja suundumuste seire raames. 

Lisaks töötlemisprotsessis tekkivatele ainetele ei pruugi SPIN-andmebaasi ainete loetelu ega 
ECHA loetelu / klassifitseerimis- ja märgistusandmik hõlmata ka muid olulisi aineid, mida 
kasutatakse praegu või kasutati varem tööstusprotsessides, kas õigusaktide tõttu või põhjusel, et 
seni ei kasutata neid veel laialdaselt või asjakohastel tegevusaladel olulises (piisavas) koguses. 
Sellised ained on näiteks asbest, mille kasutamine oli enne selle keelustamist ehituses tavaline, 
ja tahm, mida seni kasutatakse kummi-, plasti- ja trükitööstuses. Käesolevast uurimistööst nähtub, 

                                                      
11 https://www.gov.uk/government/collections/digest-of-waste-and-resource-statistics 

https://oshwiki.eu/wiki/Developing_a_datadriven_method_for_assessing_and_monitoring_exposure_to_dangerous_substances_in_EU_workplaces
https://oshwiki.eu/wiki/Developing_a_datadriven_method_for_assessing_and_monitoring_exposure_to_dangerous_substances_in_EU_workplaces
https://www.dguv.de/ifa/gestis/expositionsdatenbank-mega/index-2.jsp
https://www.dguv.de/ifa/gestis/expositionsdatenbank-mega/index-2.jsp
https://www.gov.uk/government/collections/digest-of-waste-and-resource-statistics
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et ekspertide kasutamine olemasolevate puuduvate ainete loetelude läbivaatamiseks võib teatud 
määral kompenseerida mis tahes sellise süstemaatilise vea. 

Muud varem mainitud metoodika piirangud hõlmavad erapooletust teadaolevate omadustega 
ainete kindlakstegemisel ja valimisel, sealhulgas kasutamise ja tootmise andmete koostamisel 
ning sõltuvalt asjaomaste ekspertide kogemustest ja teadmistest.Sarnaselt on valikumenetluse 
subjektiivseks komponendiks ka ekspertide punktisummade alusel prioriteetsuse järjestamine, 
mis võib koos kasutatud andmebaaside vahelise tegevusalade, ainete ja ametinimetuste 
klassifitseerimissüsteemide (kodeerimiskavad) puuduliku standardimisega mõjutada ka uuringu 
tulemusi ja järeldusi. Paljude nende piirangute mõju saab siiski vähendada, kaardistades 
andmebaaside sisu ja klassifitseerimissüsteemide vastavust ning järgides eksperdiarvamuse 
otsimisel parimaid juhtimistavasid, näiteks arutledes otsust enne rakendamist. 

Projekti põhiaruandes esitatud spetsiifilise analüüsi jaoks piirasid projektinõuded ja logistika 
loomulikult ainete valikut ja selle prototüüpimise suundumuste kvantitatiivseks hindamiseks 
kättesaadavate ajavahemike analüüsi. . Kui andmed oleksid ainete ja andmeperioodide osas 
olnud hõlmavamad, võinuks tulemused olla teistsugused. 

 

Väljakujunenud metoodika väljavaatedKäesolevas aruandes kokkuvõtlikult esitatud järeldused 
viitavad, et loodud metoodikat saab a) kasutada teatud piirangute ja hoiatustega sarnaste 
ülesannete jaoks tulevikus ning b) see võib moodustada olulise esialgse platvormi, et luua 
Euroopa Liidus ohtlike ainete tootmis-, kasutamis- ja kokkupuutemudelite püsivam, teaduslikult 
põhjendatud ja kindel andmepõhine seiresüsteem ning seda edasi arendada.  

Sellise süsteemiga saab teha järgmist: 

i. võimaldada teadaolevate või oletatavate ohtlike ainete kasutus-, tootmis- ja 
kokkupuutesuundumuste korrapärast seiret ELi tegevusaladel; sellise analüüsi tulemusi 
saab potentsiaalselt kasutada varajaseks hoiatamiseks kokkupuute eest, mis on tingitud 
tuntud või tekkivate ainete suuremast kasutamisest teatud tegevusaladel, ning edendada 
suunatud tervise- ja ohutuskampaaniaid, et ennetada või piirata kokkupuudet nende 
ainetega töökohas; 

ii. võimaldada paremat kavandamist ja poliitika väljatöötamist seoses tekkivate ohtlike ainete 
kasutusalade asendamise või piiramisega; see on võimalik tänu majandusandmete 
paremale ühtlustamisele ja lõimimisele; osa nendest majandusandmetest on juba 
kättesaadavad SPIN- ja PRODCOM-andmebaasides (nt müüdud toodangu väärtus aastas 
ELis); 

iii. aidata kavandada ja teha haiguskoormuse analüüsi tulevikus riikide ja kogu ELi tasandil, 
toetades olemasolevate infosüsteemide ja selliste seirevahendite nagu CAREX 12  ja 
SHECAN13 korrapärast või isegi pidevat ajakohastamist.  

Loodud metoodika optimeerimise ja eespool nimetatu saavutamise mõne etapi kokkuvõte on 
joonisel 7 ja lühikirjeldus järgmine.  

a) Tuvastada ja lõimida rohkem andmebaase riiklike ja rahvusvaheliste andmetega ainete 
kasutamise, tootmismahtude ja kokkupuute mõõtmise kohta. Põhjamaade SPIN-kavaga 
võrreldavad andmebaasid on näiteks Küprose Vabariigi tööinspektsiooni aineregister 14 , 
uuemad asjakohased algatused on näiteks Belgia projekt PROBE 15  ning kokkupuute 

                                                      
12 https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/report-soar-work-related-cancer  
13 Cherrie, J.W., Gorman, Ng. M., et al., Health, socio-economic and environmental aspects of possible amendments to 

the EU Directive on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens and mutagens at work. 
Edinburgh: Institute for Occupational Medicine, 2011. 

14 http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/5D40BF12EBC2295BC2257E1100479BA9?OpenDocument  
15 Godderis, L., Pauwels, S., et al., 0264 Probe: hazardous chemical products register for occupational use in Belgium, 

Occupational and Environmental Medicine, 2017, 74:A81-A82. 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/report-soar-work-related-cancer
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/5D40BF12EBC2295BC2257E1100479BA9?OpenDocument
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andmebaasid, näiteks Ühendkuningriigi riiklik kokkupuute andmebaas (NEDB)16 ja töökohas 
ohtlike ainete kokkupuute mõõtmisandmete Saksamaa andmebaas MEGA17. 

b) Kaardistada andmebaaside / suuremate statistiliste andmestike sisu, sh sarnasusi ja 
erinevusi (lüngad ja kattuvused) toodete ja ainete praegu kättesaadavate andmebaaside 
vahel. 

c) Kaardistada ja standardida andmed, mis on registreeritud tegevusalade (nt NACE ja 
kasutusala valdkonnad) ja toodete/ainete (nt PRODCOM-koodid ja CAS-numbrid) eri 
kodeerimissüsteemide alusel.  

d) Kaardistada vastavusi ja kõrvaldada andmebaaside koodisüsteemide iseärasused 
(nt Euroopa Ühenduse määratud ainenumbrid (EÜ numbrid) ja CAS-numbrid), 
sh võimalikud topeltkirjed. Praegune analüüs viitab ebatäpsusele aluseks olevate ainete 
põhimääratluste/nimetuste märgistusel ja identifitseerimisandmetes.  

e) Töötada andmete hankimiseks, koondamiseks, ajakohastamiseks ja analüüsimiseks välja 
terviklik süsteem ja kasutusmugavad liidesed. Kui süsteem on olemas, saab lihtsal ja 
standardipõhisel viisil analüüsida ning luua väljundid paljudele huvitatud sidusrühmadele.  

f) Võtta SPIN-, ELi tööhõive ja PRODCOM-andmebaasidest välja ja koondada 
klassifitseerimis- ja märgistusandmiku registreeritud ained piiranguteta versiooni. 
Käesoleva prototüübi meetodi kohandamise jaoks on aineteave inventuurist välja võetud 
tööstuse tasandil, kasutades piirangukriteeriumina sisemist CLP -tööstuse 
klassifikatsiooni. Nagu varem arutatud, ei pruugi selline lähenemisviis hõlmata kõiki 
tööstuses kasutatavaid aineid ja see võib anda teavet, mis on oluline suundumuste 
jälgimiseks ainult hästi tunnustatud ohtlike ainete puhul. 

On soovitatav, et praeguse metoodika kohandamine tulevikus oleks valikukriteeriumide ja riikides 
ainete kasutamise esindavuse määratlemisel kaasavam ja paindlikum. See on oluline, et 
suurendada valitud ainete esindavust kogu ELis ja toetada ekspertide hinnangute laiendatud 
kogumi loomist.  See kogum, kui seda ajakohastatakse täpselt määratletud ajavahemike järel, 
aitab luua varem kirjeldatud järelevalvesüsteemi, eriti seoses selle sõelumisprotsessiga. 

 
  

                                                      
16 Burns, D.K., Beaumont, P.L., The HSE national exposure database — (NEDB), The Annals of Occupational Hygiene, 

1989, 33(1):1-4. 
17 https://www.dguv.de/ifa/gestis/expositionsdatenbank-mega/index-2.jsp  

https://www.dguv.de/ifa/gestis/expositionsdatenbank-mega/index-2.jsp
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Joonis 7. Püsivama seiresüsteemi saavutamise platvormi loomiseks vajalike etappide skeem 

 
 

5 Järeldused 
Siin on kokkuvõtte metoodikast, mis koostati sellise seiresüsteemi väljatöötamise alusena, mille 
eesmärk on jälgida tulevikus ohtlike ainete tootmise, kasutamise ja kokkupuute kvantitatiivset 
arengut.  Esmase eduka rakendamise korral on tuvastatud mitmeid ohtlikke aineid, sealhulgas 
neid, mida kasutatakse asjakohastes tööstusharudes ja mis on praegu ELi töökohtade töötajate 
tervisele murettekitavadUuringu tulemusi silmas pidades on välja selgitatud ja kokku võetud ka 
võimalikud piirangud ning väljapakutud metoodika edasised sammud ja parandused. 
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6 1. lisa. Näide ohtlike ainete kokkuvõtte lehest 
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7 2. lisa. Olulisuse punktisummaga ≥ 6 ainete loetelu ja esinemissagedus 

Aine nimetus CAS-number Tegevusaladel esinemise 
sagedus 

Pestitsiidid ja fungitsiidid puudub 1 

Puidutolm puudub 1 

Lyme’i borrelioos – Borrelia spp. puudub 1 

Destillaadid (nafta), lahustiga deparafiinitud rasked parafiinsed 64742-65-0 5 

2,6-di-tert-butüül-p-kresool 128-37-0 1 

Formaldehüüd 50-00-0 3 

Lahustid  mitu 1 

Benseen  71-43-2 1 

Destillaadid (nafta), vesiniktöödeldud, kerge fraktsioon 64742-47-8 4 

Destillaadid (nafta), lahustiga rafineeritud rasked parafiinsed 64741-88-4 2 

Toorbensiin (nafta), raskkeev, vesiniktöödeldud 64742-48-9 4 

Naftaleen 91-20-3 1 

Lahustibensiin (nafta), raske, aromaatne 64742-94-5 3 

Lahustibensiin (nafta), kergkeev, aromaatne 64742-95-6 6 

Tsingipulber 7440-66-6 1 
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Aine nimetus CAS-number Tegevusaladel esinemise 
sagedus 

Titaandioksiid 13463-67-7 2 

Tsükloheksaan 110-82-7 1 

Destillaadid (nafta), vesiniktöödeldud rasked nafteensed 64742-52-5 2 

Toorbensiin (nafta), hüdrogeenivalt väävlitustatud, raskkeev fraktsioon 64742-82-1 3 

Vesiniktöödeldud toorbensiin (nafta), kergkeev fraktsioon 64742-49-0 2 

Lahustibensiin (nafta), keskmine alifaatne 64742-88-7 2 

Tolueen 108-88-3 1 

Ksüleen 1330-20-7 8 

Tahm 1333-86-4 1 

Stüreen 100-42-5 1 

Talk (Mg3H2(SiO3)4) 14807-96-6 2 

Alumiiniumoksiid 1344-28-1 1 

Kristalset ränidioksiidi* sisaldav mineraalne tolm * 4 

Kvarts (SiO2) 14808-60-7 1 

Nikkel 7440-02-0 1 

Kaadmium, kroom, plii, arseen jt – raskmetallid puudub 2 
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Aine nimetus CAS-number Tegevusaladel esinemise 
sagedus 

Lämmastikhape 7697-37-2 2 

Väävelhape 7664-93-9 3 

Vesinikkloriid 7647-01-0 4 

Kroomtrioksiid 1333-82-0 1 

Mikroobirakuseinte ained, peamiselt endotoksiinid puudub 2 

Seened ja seeneeosed (eriti Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus) puudub 1 

Dermatofüüdid puudub 1 

Allergeenid, sh loomsed allergeenid – veised, sead, kassid ja koerad puudub 1 

Asbest 
12001-29-5, 12172-73-5, 12001-
28-4, 77536-68-6, 77536-66-4, 
77536-67-5 

2 

Sünteetiline amorfne ränidioksiid (ECHA loetelus registreeritud ränidioksiidina) 112926-00-8 1 

Ammoniaak, vesilahus 1336-21-6 1 

Kvaternaarsete bensüül-C12–16-alküüldimetüülammooniumiühendite kloriidid 68424-85-1 1 

Bensüülalkohol 100-51-6 1 

D-glükopüranoos, oligomeerne, C10–16 (paarisarv) alküülglükosiidid 110615-47-9 1 

Propaan-1,2-diool 57-55-6 2 
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Aine nimetus CAS-number Tegevusaladel esinemise 
sagedus 

Määrdeõlid (nafta), süsinikuarv C24–50, lahustiga ekstraheeritud, deparafiinitud, hüdrogeenitud 101316-72-7 1 

3-isotsüanatometüül-3,5,5-trimetüültsükloheksüülisotsüanaat, oligomeerid 53880-05-0 1 

Stoddardi lahusti 8052-41-3 1 

4,4′-metüleendifenüüldiisotsüanaat 101-68-8 1 

Metüülmetakrülaat 80-62-6 1 

Toorbensiin (nafta), hüdrogeenivalt väävlitustatud kergfraktsioon, desaromatiseeritud 92045-53-9 1 

Atsetoon 67-64-1 1 

Alkaanid, C11–15-iso- 90622-58-5 1 

Bisfenool (epoksiidvaik) 25036-25-3 1 

Difenüülmetaandiisotsüanaat, isomeerid ja homoloogid 9016-87-9 1 

Destillaadid (nafta), vesiniktöödeldud rasked parafiinsed 64742-54-7 1 

Destillaadid (nafta), vesiniktöödeldud kerged nafteensed 64742-53-6 1 

Destillaadid (nafta), vesiniktöödeldud kerged parafiinsed 64742-55-8 1 

Heksametüleendiisotsüanaat, oligomeerid 28182-81-2 1 

Süsivesinikud, suure C3–4 sisaldusega naftadestillaat 68512-91-4 1 

Määrdeõlid 74869-22-0 1 
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Aine nimetus CAS-number Tegevusaladel esinemise 
sagedus 

Määrdeõlid (nafta) süsinikuarvuga C15–30, vesiniktöödeldud, neutraalsete õlide põhised 72623-86-0 1 

Määrdeõlid (nafta) süsinikuarvuga C20–50, vesiniktöödeldud, neutraalsete õlide põhised 72623-87-1 1 

Määrdeõlid (nafta), C20–50, vesiniktöödeldud, neutraalsete õlide põhised, suure viskoossusega 72623-85-9 1 

Jääkõlid (nafta), lahustiga deparafiinitud 64742-62-7 1 

Keemilised mõjurid, peamiselt benseen ja lahustid (tärpentin, ksüleen, tolueen jt) mitu 1 

Nakkustekitajad, peamiselt Salmonella spp. ning hepatiidiviirused, HIV ja hemorraagilised viirused puudub 1 

*Teiste nimetustega sissehingatav kristalne ränidioksiid (RCS) ja kvarts (CAS nr 14808-60-7), mis on selle kõige tavalisem vorm. 
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